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نتایج پژوهش نشان داد که میزان . کواریانس استفاده شد آزمونها از  تحلیل داده
هاي فکري مرتضی خسرونژاد قـرار   قیت کودکانی که تحت آموزش داستانخال

ه طور معناداري بیشتر از میزان خالقیت کودکـانی بـود کـه ایـن     ب ،گرفته بودند
  .آموزش را دریافت نکرده بودند

هاي  داستان ،روش اجتماع پژوهشی خالقیت، ،آموزش فلسفه به کودکان :ها واژهکلید
  فکري

  
  مقدمه. 1

اطالعات، خطا  ، اختالف نظرها دربارةفرآیند حل مشکالت«خالقیت عبارت است از 
ها دربارة  دي ازقبیل حدس زدن و تشکیل فرضیهناصر و عوامل، اشیاء و موارکردن در ع

آزمایش  احتمال اصالح و ،ها ها، فرض ها و آزمایش این حدس این کمبودها، ارزیابی
خالقیت محور  ).9 :1382سلحشوري، ( »نهایت مرتبط ساختن نتایج مجدد آنها و در

شناسی، موضوع بحث بسیاري ی و روانعلوم تربیت تحقیق بسیاري از پژوهشگران حوزة
بتواند براساس آن که  داف بزرگ تعلیم و تربیت استنظران و یکی از اه از صاحب

تغییرات و تحوالت کنونی،  ی و جهان پیچیدةهایی پرورش دهد که با زندگ انسان
آنچه به  .سازگار شوند و آینده بهتري بنا کنند اقتصادي اجتماعی و  گستردة فرهنگی،

دنیا به شکل  خواهند در نیاز است وجود افراد خالقی است که نمیمورد  شدت
 ,McDonald(خواهند جهانی متفاوت و بهتر خلق کنند  امروزیش زندگی کنند، بلکه می

هاي تفکر انتقادي،  آموزان باید مهارت دانش  در عصر حاضر،). 38-44 :2005
ت خود را به منظور و خالقی جستجو هاي پژوهش و حل مسأله، روحیۀ مهارت
  به این اهداف، مراکز آموزشی،براي دستیابی . خشندگیري مناسب بهبود ب تصمیم

به رشد و  ورند کهفراهم آاي  گونه بهژه آموزش و پرورش باید زمینه را   وی به
دار از این استعداد و  صحیح و جهت رورش خالقیت و نوآوري و استفادةپ

 در پاسخ به نیاز). 112 - 21/89: 1384 ان،همکار گنجی و(توانایی کمک کند 
هاي در چهارچوب برنامه پرورش خال قیت و هاي آموزش برنامهجوامع به این امر، 

حسینی و (درسی نقاط مختلف دنیا در سطوح ابتدایی و باالتر گنجانده شده است 
که قدرت با توجه به این). LeMatias, 2003: 235-24 و 46-17/ 7 :1390حسینی، 
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امل مهم و ع عه از اهمیت بسزایی برخوردار استق افراد جامفرینندگی و تفکر خالآ
ر هایی باشیم که این توانایی را د آید بایستی به دنبال برنامه پیشرفت جامعه به حساب می

دلیل انفجار دانش و حجم  امروزه به). 5: 1386مقصودي، (آنان رشد و پرورش دهد 
رسد راه مناسب و بهتر آن باشد که  به نظر می فرهنگ تکنولوژي و باالي تغییرات در

مقابله براي  و با یادگیري تفکر، نباشت اطالعات، خالق بار بیایندآموزان به جاي ا دانش
خالقیت . آنها را احاطه کرده است آماده شوندهایی که هاي جدید و واقعیتبا رویداد
بلکه  ،هاي علمی جدید نیستحلاهر ناي کارهاي بسیار برجسته یا ارایۀبه مع ضرورتاً

مثال تغییر محیط اطراف در  ،است که در زندگی روزمره جاري است منظور خالقیتی
 ,Karkowski & Soszynski( و بهبود هرآنچه که در اطراف ماست جهت کارآمدي بیشتر

2008: 59-76; Reilly, 2008: 34-46(.  
حاضر مورد توجه قرار  در عصراي نیست که فقط  هاي فکري پدیده آموزش توانایی

 :Sokol, et al., 2008( اي در تاریخ تعلیم و تربیت ریشه دارد گرفته باشد؛ چنین عالقه

 ،و خالقیت اموري بسیار مشکل هستند هاي تفکر، استداللرش مهارتپرو. )34-46
 هاي اخیر نشانگر آن است که تفکرگرفته در دههتحقیقات انجام. غیرممکن نیستندولی 

ختی افراد چشمگیري در عملکرد شناپایدار توان تغییرات  پذیر است، یعنی می آموزش
مهارت تفکر راهی است . )Sanz de Acedo Lizarraga, et al., 2009: 30-43( ایجاد کرد

هدف اصلی آموزش و  این مهارت خود اما ،به اهدافی دیگر مطمئن براي دست یافتن
متاسفانه مدارس امروز، توجه خود را ). Csapo, 1997: 609-626( استنیز پرورش 

هاي متفکر  لمی معطوف کرده و از تربیت انسانبیشتر به انتقال اطالعات و حقایق ع
شاید بتوان گفت که آموزش تفکر خالق در بسیاري نقاط دنیا . اند وخالق فاصله گرفته

آموزش  ساز راههاي سرنوشتآزمون ، براي نمونه،با مشکالت بسیاري روبروست
 ,Maisuria, 2005: 141-152; Zohar, 2008: 77-81; Hayes( کنند خالقیت را سد می

آموزش را به رقابتی مبدل  ،متمرکز هاي سنجشی کامالًسیستم .)(279-286 :2000
از خالقیت  این امر. دهند آموزش میها هنر امتحان دادن را  ند که در آن معلمساز می

فضا و یافتن  آن، عالوه بر). Maisuria, 2005: 141-152(د کاهآموزان میمعلم و دانش
درسی فشرده  هاي برنامه فشردگی دلیل ، بهبراي رشد خالقیت زمان کافی و مناسب
 :Clark & Linn, 2003(است مانعی در جهت آموزش خالقیت  کاري بسیار مشکل و
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 ات قبلی، خوداي اطالعنفسه ممکن است تهدیدي بر به عالوه، خالقیت فی. )451-493
با این همه بسیاري از ). Cheng, 2010: 120-137(و مدیریت کالس باشد  پندارة معلم

معتقدند که ) Paul( و پل) Lipman(، لیپمن )Ennis( علماي تربیتی همچون انیس
شعبانی، (هاي صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد  تربیت انسان

وجوي معنا در شناخت تاکید  هارتر بر نقش اساسی جست ،همچنین براي مثال). 1382
ند تا اطالعات جدید را با تالش کن نهفعاال آموزان باید دانش«ورزد و معتقد است که  می

ارزش است استنباط و وحدت بخشند و آنچه را معلوم و باهاي قبلی خود  دانسته
به نقل  Harter, 1980( »یادگیري خود بیندیشند انتخاب کنند و به طور راهبردي دربارة

  ).2/96: 1386از مرعشی و همکاران، 
توان در چند هاي تفکر کودکان را میشده براي ارتقاي مهارتهاي طراحیبرنامه

هاي تفکر را به عنوان واحد درسی  هایی که مهارت برنامه) 1: (ته کلی قرار داددس
طرح  هاي تفکر را در حوزةهایی که مهارت برنامه) 2(گیرند، اي در نظر میجداگانه

را در  هاي تفکرکه مهارت هایی برنامه) 3(و  آموزند،هاي یک عنوان درسی میدرس
 به روش تلفیقیروش سوم . دهندهاي برنامۀ درسی پرورش میتمامی حوزه

)infusion ( آموزند تا تفکر را در خالل روش تدریس  ها می در آن معلمموسوم است که
ده ش آماده   اه با مطالب آموزشی از پیشهاي تفکر را همرتا اینکه مهارتخود پیاده کنند 

که تحقیقات اندکی در این زمینه ). Burke & Williams, 2008: 104-124( تدریس کنند
در عوض تحقیقات گذشته بر  ترند انجام پذیرفته است؛مؤثردها یک از این رویکر کدام

  .اندپرورش تفکر پرداخته حیطۀ هاي آموزشی مختلف دربسته تأثیربررسی 
ع رشد خالق و اي یکی از موان ري کلیشهاز آنجا که تاکید صرف بر حافظه و یادگی

 philosophy for( »آموزش فلسفه به کودکان« رویکرد تفکر در کودکان است،

children (ًست که به کودکان کمک کند ا جدیدي است که هدف آن این رویکرد نسبتا
) 1984(در دانشگاه کلمبیا پرفسور ماتیو لیپمن . گونه خودشان فکر  کنندتا بیاموزند چ

توانیم  ان را درگیر مباحث فلسفی کنیم میاین نظریه را مطرح کرد که چنانچه ذهن کودک
براي این منظور  .تر باشندمؤثرپذیرتر و  ها را رشد دهیم تا افرادي انعطافتفکر آن نحوة

تا در وهله اول،  این برنامه بر آن است .را مطرح کرد »فلسفه براي کودکان« وي برنامه
دوم  یین آورده و به داخل اجتماع ببرد؛اش پا نشینی تزاعی و برجفلسفه را از موقعیت ان
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هاي بنیادي  ضعف اینکه رویکردي نو به نظام تعلیم و تربیت ارائه دهد تا مشکالت و
رسد، با تغییراتی  رمان به نظر مید و تربیت رایج را که مدتهاست غیرقابل نظام تعلیم

ن برنامه، با در ای. )2/124: 1386ناجی و قاضی نژاد، ( زیربنایی در ساختار آن رفع کند
هاي  کودکان با پرسش. شود هاي فکري براي کودکان مطرح می هدایت معلم، داستان

. پردازند ائل مطرح شده، به بحث و گفتگو میمس خود پیرامون داستان و دربارة
که کودکان را تشویق می شود  اطالق میهایی  هاي فکري به آن دسته از داستان داستان

یی، انصاف هاي خود را درباره عناوینی مانند ماهیت حقیقت، خوبی و زیبا تا سوال کنند
تغییر بحث کنند، و روابط و  خود پیرامون زمان و تجربۀ و دوستی مطرح کنند، دربارة

ها،  فرض پرسیدن، بررسی پیامدها و پیشها کودکان را به  تانداس. بررسی کنند محیط را
نویسندگان این مجموعه . ندک رات گوناگون دعوت میها وکاوش نظ مالك استفاده از

 از سراسر جهان هستند »فلسفه براي کودکان« کاران اصلی ، فیلسوفان و تربیتها داستان
هایی متفکرتر، انعطاف پذیرتر،  اناین است که کودکان به انس هدف آنها). 7: 1379کم، (

  .تر تبدیل شوند تر و منطقی بامالحظه
اساس روش دیالکتیک سقراطی است و توجه آن بر جستجو دکان برفلسفه براي کو
آموزان در سواالت دانش ، تدریس مباحث برپایۀدر تمامی جلسات. و پرسشگري است

در الگوهاي . ستان استیا دا هاي ارائه شده همچون شعر، تصویرپاسخ به محرك
تدریس بازتر، سواالتی که باید زمان بیشتري از روند تدریس به خود را اختصاص دهند 

آمرانه  کننده است تا نقش معلم نیز در مباحث نقشی تسهیلکنند و را مشخص می
)Barrow, 2010: 61-69 .( موزشی بنا نهاده شد آ عنوان برنامۀ به 1970این روش در دهۀ

   ).Vansieleghem, 2005: 19-35( دو دهۀ اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتاما در 
کـه بـه    اسـت مناسب در این زمینه داسـتان   هايهمانطور که گفته شد، یکی از ابزار

 .کمک روش اجتماع پژوهشی سعی بر افزایش سطح تفکر و استدالل در کودکـان دارد 
نحـوة هـدایت آن    شکل کـالس و  ن،فلسفه براي کودکا هاي اصلی برنامۀ یکی از مؤلفه
نـام   »اجتمـاع پـژوهش  « ،به کار گرفته شده در این برنامه شیوة. داري است یعنی کالس

ش و تحقیـق باشـد الزم اسـت کـه     پـژوه  ،براي این که محور آموزش و پرورش .دارد
اع پژوهشـی شـوند کـه در آن از    کاو یا اجتمهاي کندو هاي درس تبدیل به حلقه کالس
قبل . شود مثبت در فضاي آموزشی استقبال می ی و همکاري جهت مشارکتدوست رابطۀ
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آمـوزان توجیـه    دانـش  ،گونه کـه قـبالً هـم گفتـه شـده      همان ، کالساز شروع بحث در 
از شوند که اعضاي کالس در واقع عناصر یک گروه پژوهشی هستند که قرار اسـت   می

و کشف عناصـر پنهـان در آن    شود رة داستان یا موضوعی که ارائه میگفتگو دربا طریق
شود که براي این  بت میها صحهمچنین با آن. داستان به اهداف برنامه برسند موضوع یا

که کار خود را به خوبی انجام دهند باید مواردي همانند موارد پایین را مورد توجه قرار 
  ): 1385مرعشی، (دهند 
  هاي یکدیگر گوش دهید باید به گفته.  
  بگذارید ا و افکار دیگران احترامه باید به ایده. 
 ممکن است با ایده و افکار فرد موافق نباشیم اما با خود شخص موافقیم.  
  و نظري را مورد قضاوت قرار دهیم آهسته صحبت کنیم تا بتوانیم ایده باید.  
  کنیم »تفکر در خلوت«باید زمانی را صرف.   

 بـه  را مـوقعیتی  پژوهشـی،  اعاجتم ازطریق کودکان به فلسفی تفکر و فلسفه آموزش 

 در آورنـد،  مـی  دست به خود ی کهمجهوالتبهتر  درك ضمن کودکان تا داد خواهد دست

 بیشتري نفس به اعتماد دانستن، درك لذت با و باشند داشته فعال مشارکت ها پاسخ کشف

 و بحـث  با که پژوهشی اجتماع روش از استفاده با فرصتی چنین آوردن فراهم. کنند پیدا
 و عقاید ابداع و کشف براي بلکه ،دیگران عقاید درك براي فقط نه است همراه وگو تگف

 و فهم بردن باال منظور به گري، اصالحبحث خود و بازنمایی ارزش کردن روشن و ها ایده
 و وگـو  گفـت  روش از استفاده با همچنین .خواهدبود مفید نیز کودکان آتی مشکالت حل
 احتـرام  دیگـران  هـاي  اندیشـه  و عقایـد  کودکان به شی،پژوه اجتماع در گري پرسش فن

 نیـز  کردارشـان  و سـخن  دربـارة  تفکـر  و تفکر دربارة رتفک به حال عین در و گذارند می

  .)123-95 /7: مرعشی وهمکاران( شوند می تشویق
هاي داستانی کودکـان کـه    کتاب ،فلسفه براي کودکان براي آموزش و اجراي برنامۀ 

اي  گونه ها به موضوع این داستان. اند ی است تالیف شدهسنی خاص سطوح هر کدام ویژة
هاي  ها به همراه کتاب این کتاب. کودکان را به خود جلب کند د که عالقۀشو انتخاب می

مرتضـی    و  فیلیـپ کـم   هاي فکـري داستان مثالً( شوند آموزي ارائه می راهنماي کمک
آمـوزان خوانـده    ي بلند توسط دانـش کالس درس با صداها در  این داستان). خسرونژاد

بـدین وسـیله تفکـر    . کنـد  علم سؤاالتی طـرح مـی  شوند و در انتهاي هر پاراگراف، م می



 ٧    کاوه رستمی و دیگران

1391 زمستانپاییز و ، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك  

  ).39: 1388براتی، (شود  آموزان به چالش کشیده می دانش
هـاي   گیري داسـتان کـار  بـه پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سوال است که آیا 

فلسـفه بـراي کودکـان بـر پـرورش       ر برنامـۀ به کمک روش اجتماع پژوهشی دفکري 
ان از نظـر تـورنس در بـاب    وت خ به این سوال میي پاسبرا .است مؤثرخالقیت کودکان 

است از فرآینـد حـل مشـکالت،    از نظر تورنس، خالقیت عبارت  .خالقیت استفاده کرد
بیـل  ردي ازقاطالعات، خطا کردن در عناصر و عوامل، اشیاء و موا نظرها دربارة اختالف

هـا،   آزمایش این حدس ها و این کمبودها، ارزیابی ها دربارة حدس زدن و تشکیل فرضیه
تبط سـاختن نتـایج   هـا و در نهایـت مـر   احتمال اصـالح و آزمـایش مجـدد آن    ،ها فرض

خالصه مرکب از چهار عامل اصلی تورنس خالقیت را به طور ). 9: 1382سلحشوري، (
 پـذیري  ، انعطـاف )هـاي فـراوان   استعداد و تولید ایدهیعنی (یالی عبارتند از س داند که می

هاي  یعنی استعداد تولید ایده(ابتکار ، )هاي گوناگون ها به روش عنی استعداد تولید ایدهی(
  ).یعنی استعداد توجه داشتن به جزئیات(و بسط ) بدیع، غیرعادي و تازه

پرورش و  ر آموزش وگذار دتأثیرهاي  بنابراین برنامۀ فلسفه براي کودکان، از مؤلفه
رش اثرات آن در خالقیت کودکان آموزش تفکر و پرو برنامۀ. آموزش تفکر خالق است

هایی که در باال آمده است  کسب موفقیت تواند میزان اثربخشی این روش را در می
روش اجتماع پژوهشی  تأثیرحاضر نیز به بررسی  پژوهشدر در این راستا،  .کند روشن

  . شود بر خالقیت کودکان پرداخته می »براي کودکانفلسفه  برنامۀ«در 
  
  پیشینه . 2

به  ،اخیر، آموزش فلسفه به کودکان به عنوان روشی براي پرورش تفکر در چند دهۀ
پس از  ابتدا در آمریکا،. ویژه تفکر انتقادي و تفکر خالق مورد توجه قرار گرفته است

نشان داده شد که  ه به کودکان،آزمایشی کوچک اما فشرده در قالب طرح آموزش فلسف
اد به همین منظور تعدادي از افر .هاي فکري را در کودکان تقویت کرد توان مهارت می

هاي  آنها در سال .ت متحده را آموزش دهندتاسر ایاالتعلیم داده شدند تا معلمان سر
 ج هزار کالس در آمریکا ازپن ،1970 در پایان دهۀ. خود را شروع کردند کار 1970
برنامه براي کودکان این  ائۀآزمایش نشان داد که با ار .بردند هاي مذکور بهره می برنامه
 هاي صوري، اد که در مسائل مربوط به استداللتوان به آنها یاد د می ساله، یازده
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 تریکی). 11- 82/8: 1383لیپمن، (هفته سن هوشی باالتري داشته باشند  وهفت بیست
 Philosophy(» مند یک بررسی نظام فلسفه براي کودکان،« عنوان اي با و تاپینگ در مقاله

for children: a systematic review (تا  1970هاي  تحقیق طی سال با بررسی ده
 مهارت استدالل، تفکر انتقادي، هاي خواندن، اثرات مثبت این برنامه در زمینه ، به2002

 :Trickey & Topping, 2004(ند ا انایی شناختی و ریاضی اشاره کردهعزت نفس و تو

365-380.(  
بر پرورش  روش اجتماعی پژوهشی تأثیراي به بررسی  مرعشی و همکاران در مقاله

که اجراي روش اجتماعی  نتایج نشان داد. آموزان پرداختند مهارت استدالل در دانش
ع واق مؤثرآموزان دختر  هاي استدالل دانش وهشی در کالس درس بر پرورش مهارتپژ

اي با  در مطالعهنیز نژاد ناجی و قاضی). 122-2/95: 1386 مرعشی و همکاران،(شود  می
هاي استدالل و عملکرد  برروي مهارتفلسفه براي کودکان  هدف بررسی نتایج برنامۀ

ء ارتقابا اجراي برنامۀ فلسفه براي کودکان، رفتاري کودکان به این نتیجه دست یافتند که 
در بررسی . گرددمحقق میده فکري کودکان ش  بینی هاي پیش تو تقویت بیشتر مهار

هاي  مهارت .ها عالقه نشان دادند ، کودکان به شدت به این نوع کالساین محققین
، تمییز امور مشابه، داوري و قضاوت درست، تفکر انتقادي و شده شامل استدالل تقویت

هم در کودکان به طور قابل اعتماد به نفس و قدرت حل مسئله . خالق و مسئوالنه بود
  .)123-2/150: 1386ناجی و قاضی نژاد، (توجهی باال رفته بود 

ورزي و  داستان بر افزایش مهارت فلسفه تأثیراسکندري و کیانی به بررسی 
مقایسۀ میانگین ) 1: (نتایج پژوهش آنان نشان داد که. آموزان پرداختند گري دانش پرسش

موزان با میانگین جامعه مؤید آن است که مهارت آ گري دانش نمرات مهارت پرسش
مقایسۀ میانگین ) 2(باالتر از متوسط است،  آموزان ن در دانشگري و ابعاد آ پرسش

دي در باالترین هاي وجو دهد که بعد انگیزه گري نشان می نمرات ابعاد مهارت پرسش
قصه در باال  آموزش) 3(ترین سطح قرار دارد، و شمول در پایین سطح، و مهارت جهان

ل اندك است و است، ولی در بعد تحو مؤثرگري و ابعاد آن  بردن سطح مهارت پرسش
  ).36-1/ 22: 1386اسکندري و کیانی، (دار نیست  از لحاظ آماري معنی

ات مثبت استفاده از برنامۀ فلسفه براي کودکان بر تأثیرشده  هاي ذکر پژوهش
کرد رفتاري کودکان را نشان ري و عملگ ورزي و پرسش هاي استدالل، فلسفه مهارت
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) 1390(ر خالقیت، رستمی گیري از روش اجتماع پژوهشی د با بهرهدر رابطه . دهند می
 هاي فکري فیلیپ کم و مرتضی خسرونژاد بر رشد داستان تأثیر مقایسۀ در بررسی و

وش تهران به این نتیجه رسید که ر دوره آمادگی شهر ۀسالپنج تا شش  خالقیت کودکان
آموزان پسر دورة  ش خالقیت دانشاجتماع پژوهشی در هر دو روش بر پرور

وي نیز . نیز به نتایج مشابهی دست یافت) 1391(رستمی . مثبتی دارد تأثیردبستانی  پیش
پژوهشی در کالس درس بر پرورش  رش کرده است که اجراي روش اجتماعگزا

  .شود واقع می مؤثرخالقیت کودکان 
هاي فکري  رشد مهارت انسانی و فراگیر، هاي توسعۀ ساخت ز زیربنابراین یکی ا

پرورش و آموزش تفکر خالق، برنامۀ  گذار در آموزش وتأثیر هاي لفهاست و از مؤ
ت کودکان آموزش تفکر و پرورش اثرات آن در خالقی برنامۀ. فلسفه براي کودکان است

البته با . روشن کند فوقهاي  کسب موفقیت تواند میزان اثربخشی این روش را در می
هاي  کارگیري آنها در محیط وجود مثبت بودن نتایج تحقیقات بایستی در تفسیر و به

اي به  کارگیري چنین برنامه زدگی در به هرگونه شتاب. بااحتیاط برخورد کرد مختلف
ی، اجتماعی و هاي نظري، فرهنگ اهد بود و همواره بایستی زمینهدالیل متعدد مضر خو

  ).94-2/61: 1386قائدي، (اشت ي را در نظر داقتصاد
  
  روش تحقیق . 3

دارد ماهیت کاربردي  مورد نظر مطالعۀ ،به ماهیت و موضوع تحقیق و هدف آنبا توجه 
با گروه کنترل  آزمون پسـ  آزمون آزمایشی پیش نیمه طرح تحقیق،. تجربی است و از نوع

خالقیت کودکان در سطح  رشدروش اجتماع پژوهشی بر  تأثیرو هدف از آن بررسی 
  .دبستانی است آموزش پیش

  
  آماري جامعه و نمونۀ 1.3

ابتدایی شهر شـیراز در   ي در این پژوهش عبارت است از کلیۀ کودکان دورةآمار جامعۀ
از  چهـارم ابتـدایی   پایـۀ  آموز بررسی، چهل دانشمورد  نمونۀ. 1389-90سال تحصیلی 

کـه بـه   ) نفـر  بیسـت ، هر کالس چهل نفر =ها تعداد آزمودنی(دولتی بودند مدارس غیر
ابتدا ازمیـان منـاطق آموزشـی     .اي انتخاب شدند مرحله اي چند گیري خوشه شیوة نمونه
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مراکـز ابتـدایی    از بعـد،  در مرحلـۀ  .به طور تصادفی انتخاب شدمنطقۀ دو شیراز،  شهر
  .مورد نظر انتخاب شدند سپس نمونۀ ومرکز انتخاب گردیدند  دو مورد نظر، منطقۀ

  
  هاآوري دادهابزار تحقیق و گرد 2.3

گیري متغیر  براي اندازه) فرم تصویري ب(ورنس خالقیت ت آزموندر این پژوهش از 
 آزمایشی سپس متغیر. استفاده شد آزمون و پس آزمون در پیش) خالقیت(وابسته 

ده جلسه به کمک روش اجتماع براي گروه آزمایشی در دواز) فکري هاي داستان(
اجرا و در نهایت ) هر هفته به مدت یک ساعت در هر جلسه(مدت سه ماه  پژوهشی به

رس با صداي بلند توسط ها در کالس د این داستان. گرفته شد آزمون براي دو گروه پس
. کند ر پاراگراف، معلم سواالتی طرح میشود و در انتهاي ه آموزان خوانده می دانش
اي  گونه هاي فکري به داستان. شود آموزان به چالش خوانده می وسیله تفکر دانشبدین 

ها کودکان  داستان این. فلسفی است اند و کارکرد آنها شروع مباحثۀ خاص نگاشته شده
عناوینی مانند ماهیت حقیقت، خوبی و  ةهاي خود را دربار کنند تا سوال را تشویق می

تغییر بحث  تجربه خود پیرامون زمان و ةند، درباریی، انصاف و دوستی مطرح کنزیبا
ن، بررسی پیامدها ها کودکان را به پرسید داستان. بررسی کنند کنند، و روابط و محیط را

کم، ( کند کاوش نظرات گوناگون دعوت می ها و مالك ها، استفاده از فرض و پیش
هاي وعۀ داستانرفته شده در پژوهش حاضر از مجمهاي به کار گداستان. )7: 1385

ها را کانی است که این داستانملیت کود که هم) 1383( ،نژادفکري مرتضی خسرو
تر آشنا آموزان ها و تربیت دانشدانسته طبیعتاً با ذائقه و پیش این رو،از و  خواندند می

هاي دلیل انتخاب شده بودند که داستان به اینها این داستان .است، انتخاب شدند
تري به کار گرفته شده بودند و ما در پی آن بودیم که جی در سطح گستردهمشابه خار

شوند هاي مشابه غیر ایرانی باعث نتایج مثبت میها نیز مانند داستانببینیم آیا این داستان
. گیرددوم قرار می در درجۀهدف اصلی پژوهش حاضر نیست و این امر  خیر، گرچهیا 

 هایش بادکنک اي که از ترکیدن اولین بچهعبارتند از هاي به کار گرفته شده  داستان
من  زي که زرافۀرو، برد دنیا را دارد آب می، هاي هیپا و شیپا کفش، خوشحال شد

  .ماه با من استو  ترم همه من غول از،  هم این هم آن، دگلودرد ش
  ها روش تجزیه و تحلیل داده 3.3
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  . استفاده شد) تحلیل کوواریانس( اطیهاي این پژوهش از آمار استنب براي تحلیل داده
 
   نتایج. 4

ها بر خالقیت کودکان از تحلیل کوواریانس  داستان تأثیردر بررسی ها براي تحلیل داده
بر اساس جدول . گزارش شده است استفاده شد که نتایج آن به صورت جدول در ادامه

داري بین دو گروه معنی ، تفاوت آزمون تعدیل اثر پیشتوان نتیجه گرفت که پس از می 1
است با مجموع و میانگین مجموع مجذورات مربوط به گروه برابر . وجود دارد

دار  درصد معنی پنجکه در سطح  32.63است با  ربرابF  آزمون ةهمچنین انداز. 181.313
مثبتی بر  تأثیربرنامۀ فلسفه براي کودکان پژوهشی در  یعنی روش اجتماع .است

  .ایشی داشته استخالقیت گروه آزم
  

روش اجتماع پژوهشی بر گروه آزمایشی تأثیرنتایج تحلیل کوواریانس .  1جدول   
طح س مربع ایتاي جزئی

يدار معنی  
F میانگین   آزمون

 مربعات
 درجۀ
 آزادي

نوع سوم مجموع 
 مجذورات 

منبع   
 واریانس 

878/0  000/  807/251  436/699  1 436/699   آزمون پیش 
651/0  000/  638/32  657/90  2 313/181  گروه 
   778/2  35 218/97  خطا 
    39 438/399156  کل 

اسـت از  خالقیت عبـارت   از نظر تورنس،طور که در بخش مقدمه آورده شد،  همان
اطالعات، خطا کردن در عناصـر و عوامـل،    نظرها دربارة فرآیند حل مشکالت، اختالف

ها و  ها دربارة این کمبودها، ارزیابی یهقبیل حدس زدن و تشکیل فرض دي ازاشیاء و موار
ایت مرتبط ها و در نهاحتمال اصالح و آزمایش مجدد آن ،ها ها، فرض آزمایش این حدس

خالصـه مرکـب از   تورنس خالقیت را بـه طـور   ). 9: 1382سلحشوري، (ساختن نتایج 
، )ي فراوانها یعنی استعداد و تولید ایده(یالی عبارتند از س داند که چهار عامل اصلی می

یعنی استعداد (، ابتکار )هاي گوناگون ها به روش یعنی استعداد تولید ایده(پذیري  انعطاف
). یعنی استعداد توجه داشتن به جزئیات(و بسط ) هاي بدیع، غیرعادي و تازه تولید ایده

هـاي خالقیـت یعنـی    رمجموعـه روش اجتماع پژوهشی بر عوامل یا زی تأثیردر رابطه با 
نتایج نشان دادند که روش اجتماع پژوهشـی بـه    ،و بسط پذیري، اصالتانعطافسیالی، 

 2طبـق جـدول   . مثبـت داشـته اسـت    تـأثیر پذیري بر دیگر عوامل جز در عامل انعطاف
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اسـت   ربرابF  آزمون ةانداز .داري بین دو گروه در عامل سیالی وجود داردمعنی تفاوت
ل نیز نتـایج مربـوط بـه عامـ     3جدول . ستدار ا درصد معنی پنجکه در سطح  12.44با 

داري بین دو گـروه در ایـن عامـل وجـود     تفاوت معنی دهد؛پذیري را نشان میانعطاف
در  آزمـون دار عملکـرد دو گـروه در پـس   تفاوت معنی).  1.982F =   ،0.05< p( ندارد 

ل اصالت در نهایت در رابطه با عام. توان دیدمی 4ل بسط را نیز در اطالعات جدول عام
).  جـدول پـنج را ببینیـد   ) ( 7.34F =   ،0.01< p( دار اسـت  نیز تفاوت دو گروه معنـی 
و نتایج  مجموع و میانگین مجموع مجذورات مربوط به گروهبنابراین، با در نظر گرفتن 

 آزمـون پذیري هـر دو گـروه عملکـرد متفـاوتی در پـس      ، به جز عامل انعطافF آزمون
مثبت روش اجتماع پژوهشی بر رشد خالقیـت گـروه    تأثیرر خالقیت داشتند که نشانگ

  .آزمایشی است
  

 نتایج تحلیل کوواریانس در عامل سیالی.  2جدول 

سطح  مربع ایتاي جزئی
  داري معنی

F میانگین   آزمون
 مربعات

 درجۀ
 آزادي

نوع سوم 
مجموع 

 مجذورات 
منبع   
 واریانس 

895/0  000/  332/297  316/2507  1 316/2507   آزمون پیش 
416/0  000/  449/12  983/104  2 966/209  گروه 
   433/8  35 145/295  خطا 

    39 000/415070  کل 
 

 پذیري تحلیل کوواریانس در عامل انعطاف نتایج.  3جدول 

  

 نتایج تحلیل کوواریانس در عامل بسط.  4جدول 

سطح  مربع ایتاي جزئی
  داري معنی

F میانگین   آزمون
 مربعات

 درجۀ
  آزادي

نوع سوم 
مجموع 

 مجذورات 

منبع واریانس    

007/0  624./  245/0  469/22  1 469/22 آزمون پیش   
102/0  153./  982/1  899/181  2 799/363  گروه 
   789/91  35 608/3212  خطا 
    39 000/415070  کل 
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سطح  مربع ایتاي جزئی
يدار معنی  

F میانگین   آزمون
 مربعات

درجۀ 
 آزادي

نوع سوم مجموع 
جذورات م  

منبع   
 واریانس 

880/0  000/0  823/257  076/3359  1 076/3359 آزمون پیش   
216/0  014/0  835/4  993/62  2 987/125  گروه 
   029/13  35 001/456  خطا 
    39 000/402597  کل 

  
  نتایج تحلیل کوواریانس در عامل اصالت.  5جدول 

سطح  مربع ایتاي جزئی
يدار معنی  

F  میانگین  آزمون
 مربعات

درجۀ 
 آزادي

نوع سوم مجموع 
 مجذورات 

منبع   
 واریانس 

912/0  000/0  133/362  964/2949  1 964/2949   آزمون پیش 
296 /0  002/0  348/7  854/59  2 708/119  گروه 

   146/8  35 113/285  خطا 
    39 000/415070  کل 

  
  گیريبحث و نتیجه. 5

یابیم که با  وامع صنعتی، درمیویژه در ج ، بهی کوتاه به وضعیت پیشرفت علمبا نگاه
داد خالقیت و ابداع در آن رشدي مانند نهضت پرورش استع هاي روبهایجاد نهضت

خالق و داراي اگر بزرگساالنی . رو به پیشرفت است ،تر از پیشجهان سریع جوامع،
اگر . ریزي کنیممهزندگی براي آنها برنا هاي اولیۀباید از سال خواهیم،تخیل قوي می قوة

دافی، (شوند خالقیت و تخیل کودکان تشویق نشود، آنان به بزرگساالنی خالق بدل نمی
خالقیت در دوران کودکی اهمیت بنابراین آموزش ). 1381به نقل از یاسایی، 

در طول دو دهه از شهرت و اعتبار  کودکان به فلسفه آموزش ۀبرنام«. دارداي العاده فوق
و  »قرار داد تأثیرهاي تربیتی معاصر را تحت  ار شد و تمامی جریانجهانی برخورد

-57/ 2: 1386 جهانی،(» دارند اعتراف برنامه این اخالقی اثرات به محققان از بسیاري«
برنامۀ فلسفه در رویکردهاي جدید آموزشی، روش اجتماع پژوهشی در قالب ). 58

 ن و خالقیت آنها محسوبفکر کودکاروشی ارزشمند در پرورش ت ،براي کودکان
حسینی و (المللی برخوردار شده است  از ارزش بین اکنون این روش هم. شود می

توانند در جریان یادگیري خود آموزان میبنابراین دانش. )46-17/ 7 :1390حسینی، 
یادگیري از  .آیندهاي ذهنی به کشف موضوع یادگیري نائل مشارکت کنند و با فعالیت
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پژوهش . آید آموزان به شمار میقیت براي دانشپژوهشی ایجاد نوعی خالطریق اجتماع 
مثبت روش اجتماع پژوهشی در افزایش خالقیت کودکان در فضاي  تأثیرحاضر نشانگر 

آموزش فلسفه  هاي پژوهش حاضر ضمن تأیید اثرات مثبت برنامۀیافته. استآموزشی 
نژاد ، ناجی و قاضی)1386(کاران هاي داخلی همچون مرعشی و همبه کودکان، با یافته

براي نمونه (و همچنین نتایج تحقیقات خارجی ) 1386(، و اسکندري و کیانی )1386(
این رویکرد همچنین باعث . است سوهم) Trickey & Topping, 2004نگاه کنید به 

  .  بتوانند براي خود فکر کرده و خالق باشند شود خودآگاهی کودك افزایش یابد و او می
که استفاده از روش اجتماع پژوهشی در قالب  نشان دادحاضر هاي پژوهش یافته

هاي خالقیت مؤلفهمنجر به رشد خالقیت کودکان در تمامی برنامۀ فلسفه براي کودکان 
  .پذیري شدمؤلفۀ انعطافبه جز ) سیالی، اصالت، و بسط(

هاي هدانستو پیش هایی که با فرهنگداستاناز گیري  بهره پژوهش حاضر با همچنین 
مثبت آنها  تالشـی اسـت در جهـت     تأثیرنشان دادن نیز و بومی کودکان مطابقت دارند 

هستۀ مرکزي . »آموزش فلسفه براي کودکان« تفاده از محتواهاي بومی در برنامۀ اس تأیید
هـاي راهنمـاي    ان فلسـفی و نیـز کتـاب   داسـت  رمان و برنامۀ فلسفه براي کودکان شامل

 متعدديهاي  کتاب در این زمینه. که براي کودکان سه سال به باال مناسبند معلمان است
، پیـروان  تیو لیپمنام ازبعد . استح سنی خاصی سط ةویژکه هر کدام  ه استنوشته شد

بـه  . تولیـد کـرد  در این زمینـه   را 1،2،3هاي فکري  او، مانند فیلیپ کم مجموعۀ داستان
هایی بـراي   جنوبی و آمریکاي جنوبی نیز تالش يفریقاهمین منظور، در سراسر اروپا، آ

در ایران . )46-7/17 :1390حسینی و حسینی، ( انجام شده استهایی  تولید چنین کتاب
و فرهنـگ بـومی    هـا هـایی بـر اسـاس نیاز    شگران و نویسندگان به تولید کتابنیز پژوه

انهاي فکـري  ترینشـان مجموعـۀ داسـت    ترین و بابرنامه منسجم. اند کودکان همت گماشته
رونژاد هم اکنـون اسـتادیار   خس. کتاب راهنماي آن است و خسرونژادجلدي مرتضی  ده

و  هاي فکري مرتضی خسـرونژاد داستانـ. دانشگاه شیراز استتربیت در  تعلیم و فلسفۀ
دادن  بـا مبنـا قـرار    خسرونژاد .داشتن دو رویکرد گوناگون متفاوتند به لحاظفیلیپ کم 

هـاي جامعیـت، ژرفـا و     گیري از ویژگی و بهره )Philip Smith( دیدگاه فیلیپ اسمیت 
شده اسـت، و تلفیـق آنهـا بـا تمرکززدایـی       پذیري، که از سوي اسمیت پیشنهاد انعطاف

ها را  بیشتر با رویکـردي ادبـی    مبنایی متفاوت براي کار خود تدارك دیده و قصه ،پیاژه
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چگونه «کتاب راهنماي  برخود را  ظري کارخسرونژاد مبناي ن. است تا آموزشی  نگاشته
ی تاملی بـر همنشـین  «و نیز در مقالۀ » شیدن فلسفی کودکان را پرورش دهیمتوانایی اندی

   .کرده است بنا »ادبیات کودك و فلسفه در برنامۀ فلسفه براي کودکان
 پرورش خالقیت ها برمثبت این داستان تأثیراي از بررسی  تحقیق حاضر نمونه

: 1386ناجی و قاضی نژاد، (ها و بازخورد خود کودکان و والدین دگاهبررسی دی. است
نسبت به این ) 157-4/133، 1388هدایتی و همکاران، (و مربیان ) 2/150-123

شروع خوبی براي تحقیقات آینده  توانند نقطۀها نیز شایان توجه است و می داستان
  .باشد

  
  منابع
گري  ورزي و پرسش داستان بر افزایش مهارت فلسفه أثیرت« ).1386( کیانی ژاله حسین و اسکندري،
  . 36-1، 7 ش، 2 ج، درسی ۀبرنام مطالعات ۀنام فصل، »آموزان دانش

 ۀآموزان دختر پای دانشهاي استدالل  بررسی اثر اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت ).1388( مرضیه براتی،
  .طباطبایی هدانشگاه عالم: کارشناسی ارشد، تهران ۀپایان نام ،چهارم شهر اصفهان

، »انآموز دانشهاي اخالقی  ات برنامۀ فلسفه به کودکان در رشد منشتأثیربررسی «). 1386(جهانی، جعفر 
  .59- 37، 7 ش، 2 جرسی، د ۀبرنام مطالعات ۀنام فصل

آموزش  بررسی رویکردهاي مختلف در برنامۀ«). 1390( سید حسام حسینی حسینی، افضل السادات و
 ،2 ش، 7 ج، هاي نوین تربیتی اندیشه مجلۀ ،»درسی رسمی براي کودکان و نسبت آن با برنامۀ فلسفه

17 -46 .  
  .آستان قدس رضوي: ، مشهديجلد هاي آموزشی ده مجموعه کتاب). 1383(خسرونژاد، مرتضی 
 ،» نفلسفه براي کودکا ی ادبیات کودك وفلسفه در برنامۀتاملی بر همنشین«). 1386(خسرونژاد، مرتضی

  .124- 109، 20 ش، 6 ج، هاي آموزشی نامۀ نوآوري فصل
رونژاد هاي فکري مرتضی خس داستان هاي فکري فیلیپ کم و داستان تأثیر ۀمقایس«). 1390( ویدا ،رستمی

کارشناسی  ۀنام پایان ،»91- 1390تهران در سال تحصیلی  آمادگی شهر ةبر رشد خالقیت کودکان دور
  .مه طباطباییدانشگاه عال: تهران ارشد،

هاي فکري مرتضی خسرونژاد بر  هاي فکري فیلیپ کم وداستان داستان تأثیر ۀمقایس« ).1390( کاوه ،رستمی
کارشناسی  ۀنام پایان، »90- 1389تهران در سال تحصیلی  رشد خالقیت کودکان دوره آمادگی شهر

  .دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران ارشد،
ان پایه چهارم ابتدایی آموز دانشروش بدیعه پردازي در رشد تفکر خالق  تأثیر«). 1382(سلحشوري، احمد 

  .دانشگاه عالمه طباطبایی: کارشناسی ارشد، تهران نامۀ ، پایان»در درس علوم تجربی در شهرستان فارسان
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  . سمت :تهران، روش تدریس پیشرفته ).1382(حسن  شعبانی،
ب متن هاي ادبی مناسب براي برنامۀ استقالل انتخا در جستجوي«). 1389(فرزانفر، جواد  و همکاران 

  .  155-125 ،2 ش، 1 ج، مطالعات ادبیات کودكعلمی پژوهشی  ۀمجل، »»فلسفه براي کودکان«
 مطالعات ۀنام فصل ،»چالش بر سرمفهوم فلسفه: امکان آموزش فلسفه به کودکان« ).1386( قائدي، یحیی

  .94-61، 7 ش، 2 ج، رسید ۀبرنام
  .تاششهر: تهران، 1ج ، مژگان رشتچی تاش وفرزانه شهر ۀترجم، هاي فکري ن  داستا ).1385(یپ فیل کم،
  . کبیرامیر: تهران، 1ج ، احسانه باقري ۀترجم، هاي فکري ن داستا ).1379(فیلیپ  کم،

 نامۀ ، فصل»انآموز دانشاثر روش بارش مغزي در افزایش خالقیت «). 1384(گنجی وهمکاران 
  .112- 89، 1 ش، 21 ج یت،تعلیم و ترب

 مجلۀ سعید ناجی ، ۀ، ترجم»گفتگو با ماتیو لیپمن :فلسفه براي کودکان و نوجوانان«). 1383( ماتیو لیپمن،
  .11-8، 82  ش ،فلسفه کتاب ماه ادبیات و

سوم  ان پایۀآموز دانشهاي استدالل  اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت تأثیر«). 1385(مرعشی، منصور 
  .ملی علوم انسانی کنگرة، »ی پسر شهر اهوازراهنمای

ان آموز دانشهاي استدالل  اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت تأثیر« ).1386( و همکاران منصور مرعشی،
  .123-95، 7 ش، 2 ج، رسیبرنامه د مطالعات ۀنام فصل ،»سوم راهنمایی دختر شهر اهواز ۀپای

آموزش حل مسئله بر خالقیت کودکان پیش  ششی روبررسی میزان اثر بخ« ).1386( غضنفر مقصودي،
دانشگاه عالمه  :کارشناسی ارشد، تهران ۀنام پایان ،»86-85دبستانی شهر تبریز در سال تحصیلی 

  .طباطبایی
هاي  روي مهارتبرنامۀ فلسفه براي کودکان بررسی نتایج «). 1386( قاضی نژادپروانه  سعید و ناجی،

  .150-123 ،7 ش، 2 ج، رسید ۀبرنام مطالعات ۀنام فصل ،»دکاناستدالل و عملکرد رفتاري کو
تماع پژوهشی بر به صورت اج »فلسفه براي کودکان«اجراي برنامه  تأثیربررسی «). 1388(هدایتی، مهرنوش 

نامۀ  فصل، »ان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگارانآموز دانشفردي در  بهبود روابط میان
  .157-133، 3 ش، 4 ج در علوم تربیتی، هاي تازه اندیشه
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